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Dodatok č. 1 

 

k Pracovnému poriadku Základnej školy Kukučínova ulica 106,  

093 03 Vranov nad Topľou zo dňa 29.04.2019 

 

 

Dodatkom č. 1 sa Pracovný poriadok mení a dopĺňa nasledovne :  

 

Dopĺňa sa Čl. 15 Dĺžka a využitie pracovného času 

 

Ods.7)  

Riaditeľ školy v zmysle §7, ods.1) zákona č.138/2019 Z.z. „Zákon o pedagogických a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ povoľuje pedagogickým zamestnancom 

vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, 

špecializovanými činnosťami, činnosťami vedúceho pedagogického zamestnanaca a profesijným 

rozvojom aj mimo pracoviska v čase od 13.30hod – 18.00hod. za týchto podmienok:  

 

a) Zamestnávateľ v čase výkonu práce pedagogických zamestnancov mimo pracoviska, t.j. v čase od 

13.30hod – 18.00hod. nezodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) a prípadný 

úraz nebude považovaný za pracovný úraz 

b)  pedagogickí zamestnanci na konci kalendárneho mesiaca odovzdajú priamemu nadriadenému 

zamestnancovi pracovný výkaz činností, ktoré realizovali v čase mimo pracoviska 

- výkaz bude vyplnený na tlačive podľa vzoru a vlastnoručne podpísaný  

 

Dodatok č. 1 k Pracovného poriadku bol prerokovaný Výborom ZO OZPŠaV na Slovensku pri ZŠ 

Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou dňa 20.09.2019 a ZO NŠO pri ZŠ Kukučínova ulica 106 

vo Vranove nad Topľou dňa 05.09.2019 

Dodatok č. 1 k Pracovného poriadku bol prerokovaný pedagogickou radou dňa 23.09.2019  

 

Tento dodatok č.1 k Pracovnému poriadku bol zverejnený v zborovni školy a na webovej stránke školy.  

 

Účinnosť Dodatku č.1 k Pracovnému poriadku sa určuje dňom 24.09.2019 .  

 

PaedDr.Martin Babiak, riaditeľ školy                                              ...................................................... 
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